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ـدمحلَـى ملِّ عص با راِفِع يــش ــك ال ــش حِبيِب  ع فَّ امل
ـدمحلَـى ملِّ عص با رلَى ا يأَع فَـعأَرـةً وبتى ررلـو 
ـدمحلَـى ملِّ عص با ري ـعسأوـا واها جايى الربأمس 
ـدمحلَـى ملِّ عص با رلُ ياسِبن و ك ـريخ با ر ـعيهم 
ـدمحلَـى ملِّ عص با راِفن يعو ـعجوِف كُـلَّ ماشا و 
ـدمحلَـى ملِّ عص با ري فَـعانو فاعو ِلِح القَلْبأصو 
ـدمحلَـى ملِّ عص با راِدي ياكِْف املُعو عدارو ِرفْهاصو 

ــ علَـى محمـد يا رب صلِّ ــ لُّ حنَِ ناملُم ِنكــص  ع يف ِح
ـدمحلَـى ملِّ عص با راال ي اكا ِرضنع ضاْر بر فَـعر 
ـدمحلَـى ملِّ عص با رـ يجمعلْ لَنا يف اِجلناِن ماجع و 
ـدمحلَـى ملِّ عص با رـ يلِقـك امجخ ريِبنا خ اِفقر ع 
ـدمحلَـى ملِّ عص با رل يـلِّ عص با رـلِّ يسـه وم ي 

اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلهِ
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 جيم الر يطانِ الش ن مِ باِ أعوذُ

 متَـه عِْ ن م ويـت # نْبِك وما تَأَخر لِيغْفِر لَك اُ ما تَقَدم مِن ذَ # إناّ فَتَحنا لَك فَتْحاً مبِينا (
ــستَقِيماً اطًا مــر ــدِيك صِ هيو لَيــكراً # عــص ــصركَ اُ نَ نيا وــز زِيلَ ( ) # ع قــد كُمــاء ج 

 ف رحِـيم و م حرِيص علَيكُم بِاملُؤمِنِني رؤ عنتُّ رسولٌ ِمن أَنْفُسِكُم عزِيز َعلَيهِ ما
 إِن ( ) هـو رب اَلَعـرشِ اَلَعظِـيم لْـت و إِله إِالّ هو علَيـهِ تَوكَّ فَقُلْ حسبِي اُ الَ إِن تَولَّوا فَ #

ع لُّونصي الئِكَتَهمو َا الذ اا أَيهي يبوا لَى الننآم ا يِنلِيموا تَسلِّمسهِ ولَيلُّوا عص # ( . 
 وبارِكْ علَيهِ وعلَى آله وسلِّم اللَّهم صلِّ

ــد احلَ ــذي ِهللا م ــ ال ه د ِب ا ان ــ ع املُ ِه ِد ب ــ خ ــ اِر ت م ن د ــ ع ا ان 
ــِه ِ ــا إلي ــد و ذِن إل ب ــ اد ن ق ا ان لب ـ يكـ ا يم ن ـ لَّ دن ـ ا وح د ا ان 

لَّ ص ى ع اُهللا ليك ئُـ اِر ب ِب الـذي ك ك ي شفَّ ا م ـ عخ ص نا و ح ـ با ان 
م آِل ع هاِر طْ اَأل ك م ِس ِن ِد ع ر الْـ ك 

ــ { ال  ــــــــــ
 ا مانـ ِح جـاِة الن ن فُ س م ه ى فَ مس أَ

و ع لى ص ِت حاب راِم ِك الَ ك ح ِن ـ ـ ي ِد اِة م أَ ك ص ب وا ِل ح ِه ِئـ الَ و ع ن ـ وا ان 
و ِع اِب الت ِص م ِب هلَ ني ـ ٍق دـ ا مح حاِد ا د ـ ِة ي املوده ي ا ا جانـجألش
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اِهللا و ِك ا ذُ م ِب احلَ ر ِح دى املُ لَ يب إال ب ــ أَ و حى ض ــاً اِل و ــ ه ن ش و ا ان 

ـ ِح املُ أينونَ ب الـذين ع ِه لـي م لُ ذْ ب فوِس الن م ع ِس فـاِئ الن ـ ها ان 
 ا انـ ر هـب ذْ أَ وا و ش عـ ت ان ِه ِب ال ِإ فى طَ ص املُـ ه طَ ِر كْ ِذ ِب ونَ ع م س ي الَ
 ا ان و ضـ ا الر بهـ ر لُ أَ س ت ن ِح ت و قـا اللِّ اق شت ت اح و ر األ ِت اج ت اه فَ

ِح املُ الُ ح ب ذَ كَـ ني ِس ع إىل ا فـامس ذانـا اآل ِف وارِهـ ِع شفَّ املُـ ِر ي 
ِص وان إىل أَ ت و طَ اِف ص املُ ه ج ت ى ب و ِض اح لِب قَ ِل ر ك ي م ـ ِو ئْ ِلـ تج د ا ان 

د ــــــلِّمســــــلِّ وــــــا صنــــــا ربانَـــــا ائِمــــــاً يعد إِليـــــك ــــنم بِـــــكبِيلَــــى حع 
 م وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلهِ اللَّهم صلِّ وسلِّ

ــ نب ــ فَ ا اُهللا أن ــ " الَ قَ كُ اَء ج م فَ " نور س حانَ ب الـذي أن ـ با ان 
و الن طَ ور ه ـ عب د ـ هم أَ ِه ِر كْ يف ِذ ِه ِبـ ن ِظـ ع ِه ِبـ م م ـ ا نا ن 
ه و ر ح ـ ولَ املَ ةُ مولَـ ل قَ ى تأم لْ فَ ه فْ ي ر ِبـ اغْ وا و ح فَ ِه د ر ـ حا ان 
م ست ِب كاً ِس م روِة الع قى ثْ الو و م ـ ـ ع ِص ت ِب اً م ح اِهللا ِل ب م ـ نأن ش ا ان 
و تشِع اس نْ ر أنوار م ِق ن ـ يل مكُ ى ت ن ـاً تِبيالَ قَـ ن ـ كَ آدما ان 
ب ِب را ني الت و فَ اٍء بني م ِف اسـت ِم ق لٍة فْ غَ ن ع ذَ ن كُ ا و ن ـ ظاَ قْ يا ن 
و اع سراِر ىل أَ ر ِإ ب ر ـ ي ملَ بي لْ ز ي ـ قلُ نـ يـاِر ني اِخل ين بم ص ا ان 
 نـا آ ي وِز ر ىت بـ ا ح ه ِر ي يف خ ا نـ أَ الَّ ا ِني ت ب ع شـ ن ِم ق ِر ت فْ ت ملَ
 ا ان صـ ي إهلـي ِلـ كاٍح ن ِن ِم ت ج ر قد خ ياٍر ن ِخ ِم ار ي ا ِخ ن فأَ
ــ طَ ه ر اُهللا ه ــ ح م اه ــ اخ ت ار ه و ـ ا مب ِه ِلـ ثْ ِم كَ ى ر إنـس ا ان
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ِب و ح ِه ِر كْ ِذ ب و ِه ب و الن ِر ص و ِري وِق ـ ـ الت ر ب د أَ قَ رِش الع وص ا ان 

 دعانَـــــا علَــــى حبِيبِـــــك مــــن إِليـــــك يــــــا ربنــــــا صــــــلِّ وســــــلِّم دائِمــــــا
 اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلهِ

ذَ ه قَ ا و د ن ش لَـ اِإل ر ه ـ نعوت يف الكُ ه ِب ت ب ي نـا ِت ا لَ نـه ب ـ يا ان 
 ا ان س إحـ مـٍة كْ ن ِح ِم م كُ ت ي آت مــا لَ ني ي ِبــ الن اق يثَــ ِم ذَ خــ أَ
ــ وكُ اَء ج م ــ رولُ س ــ ا ن  ا انـ و ع ا ونَ بح ص ت و رونَ ص ن ت و ن ؤمن لَُت
 ا انـ كَ م و ةً بـ ت ر ك ِل ذَ م ِبـ ِظ ع أَ ى طفَ ص املُـ ِب م ه وام قْ ا أَ رو ش د ب قَ
 ا انـ اد ن ن م واِء ِل حت ت ونَ ش م ي م د قَـ م ري األِخـ اَء ج نْ ِإ و هو فَ
ا أُ ي ـ ولُ أَ سـالِم اِإل ةَ مافٍع ش و ـ أَ ٍع شفَّ مـ ال أَ طُّ ا قَـ نت و ى ان 

 ا ان ب ك ِر خ فَ م ج ن ك وِل قَ ِل ع م س ي ل قُ و طَ ع ل ت س و ع فَ ى ار ناد حىت أُ
و اُء لو ـ اِهللا مِد حـ ِب لَّ جدي ي و ــ الً ألو ــ ن ا اِجل آيت أنـ  ا انـ
أكْ و ر ـ علـى اِهللا لـِق اخلْ مفَ ا أن لقد ح ِم اُهللا بـاك نـه ح ـ نا ان 
و لسوف ي ِط ع فَ يك ترض ِم لَّ ى ج ن م ٍط ع قَ ت اص ر ع ن طَ ع اه ن ـ ها ان 
 ا انـ ر ال لوِب القُ ِن ع يح ِز ا ت م ي كَ ٍد مـ ح م صِف و ذكر ر ر كَ اِهللا ِب

ــا ــلِم دائِمــــ ــلِّ وســــ ــا صــــ ــا ربنــــ  علَــــى حبِيبِـــــك مــــن إِليـــــك دعانـــــا يــــ
و لِّمسلِّ وص ملَى آلهِ اللَّهعهِ ولَيارِكْ عب 

ا انـ كَ قـد ه اَء ا ش م ن م ِن ذْ ِإ ن ع مـٍد ح َأل وِز ر البـ ت قْ ا و ن ا د م لَ
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ح م ِه ِب لت ِم اَأل األم ِب ةُ ين ن ت و ٍب ـ ـ ه م لَ ن ى اِإل علَ ا أَ ه له ـ كَ ما ان 
ــ ع ن ِبـ اِهللا ِد بـ ع اِر ت خ املُ الِد و ن ِم ِل ٍد ب ــٍب طَّ م ــ ره ى الب أَ ر ل ا ان 
 ا انـ ي ع صوِن املَ بِن اإل ىل ى ِإ ر س و ه هـ ج و ه طَـ ر و ن مر غ ي انَ كَ د قَ
و ه و ابن الكرِمي اشٍم ه ِب هِم الش ن ع ِد ب م قُـ بـِن اِف ن ـ كَ صيا ان 
و الد ـ هي د ع ـ اً يمـ ِك ى حش أن ا ِد قَ ه ع ـ ى أَ لَ تِز ع ذَ ِبـ ز ـ لكا ش ا ن 
و أُ ظْ فَ اح املُ ولَ ص فَ طَ ص ى ح ىت ت ـ أُ الِت لِس ي ِس ِف ى رـ ِه وِل صع د ن ا ان 
 ا انـ و ع ِم َألِب ِلـ انَ كَ يلَ اِع م ـ ـ اس ِإلَى ِه ِع فْ ر ِب لم اع و ف ِق اك ن ه فَ
ِح و ــ ين م ا ح ــ م ــ آِم ِه لــت ِب ملَ ةٌ ن ت ش ك ش ئً ي ـ ا يـ ذُ أخالن س انا و 
طْ اللُّ طَ أحا ها ِب و ِم ف ن ر ب الس ى ا ماَألذْى أَقْص واهلـم َأل ا و ح ـ زا ان 
و ر كَ أت ا قَ م د اَء ج م ِل ا ع م ــ املُ أَنَّ ِه ِب ته ِم ي ــ نش ر كْ َأل ا ف ــ وا ان 
 ) 1 ( ا ان و ض ِر فأُتِرعت اض خ ا املَ ن د و رت ش ب ت اس ا فَ ه ِن طْ يف ب ن م هِر الطُّ ِب

و َأل ا ِت جلَّ ت ِم نوار فَ ِت هـا اِجل لِّ كُ ن قْ و ِع املـشفَّ يالِد ِم ت ـ حا ان 
قُ و ب فَ لَ ي ٍر ج زرأَب ت ش م اهلُ س ظَ ى د ه ِب احلَ ر يب كَ م مـاً ر ـ وم ص ا ان 

 ال قوة إال باهللا العلي وال حول و : ومتام الرابعة )) أربع مرات (( سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ) 1

. يف كل حلظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ، العظيم
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 ام ـــــ ق ـ امل مـحــــل
ــ ــــــــ لّ صـ ْى ا ــى م ــ ح علـــــــــ ــــــــ مـ ــ د لّ ص ْعلَ ى ا يــه ــ و اً ثالثــ { م لَّ س { 

 ليـــــــك ع الم ســــــ ولْ ســـــــ ر ا يــــــ يـــــــــك لَ ع نـــــــــيب ســـــــــالم يـــــــــا
ــ ــ يـــــــب ب ح ا يـــــ  ليـــــــــــــــــك ع اِ صـــــــــــــــــلوات ليـــــــك ع الم ســـــ

ــرز اُهللا ــشفَّ أَبــ ــاحب ع املُــ ــ ص ــ دِر القَ  ع املرفَّ
ــ فَ ــ الَ م الن ــ ور واِح الن ــ يع أَ وِن الكَــ لَّ كُــ م ــ جم ع 
ــ ن ــناَم ت س كِّ ــ أَص ــش ِب و ٍك ر ِش ــا ال ــ رِك ن ت ص د ع 
و ــ دن قْــ ا و ــةْ تاياِهلد ــ ِح و ــ الكُ ى م ــ ز ت ِر فْ ع ز ع 
م ر ــاً ح ــالً ب أَه ــ و س ِبـ الً ه ـا ذَ كالقَـ ا ي الَ ا ِر د فَـ ر ع 

ــا إ ــا ي م ــِل م اه ــ الر ــ ةْ الَ س م ــ ن ــات ِه ِب ــ اآلف ت فَ د ع 
ــت ــ أَن ــ شِر يف احلَ ــ الذٌ م ــ ك لَ ــِق اخلْ لُّ كُ ــز ت ل  ع ف

و ـــ ين ـــ ونَ ادت ـــ رقَ ا ى م د د ِمـ ى ه ـ ناَ وٍل ه فْظَـع 
م ر نُ يا باً ح ور مرحبا { ي ينِ ع { رحباً م ج سنيِ احلُ د } مرحبا { 
ــاد ت و د ج تــس فَ أَنــت هــا لَ فَ ــ ا ى ن فَ ش ــ ع ت فَّ ش ع
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ــلَّ اُهللا فعليــــك ــ ى صــ ــ ا م ب ــ ا د الن ور و ــ ش ع ش ع 

ــ و ــرمحن ك ِب ــسأل ال  سمع يــ رِش العــ وإلــه ن
ر ــ ب ـ اهلـادي ركة ب } ا يـــا { نــوبي فر يل ذِ اغْ فَ  } ا يـا { ع شفَّ املُ

ــ ن املَــ ظــيم ع ا يــ ا ي ــ رب ملَ ش ــصطفى اج ــ نا بامل م ع 
ــ ــ ِه وِبـ ــا ر ظُ ان فَـ  ع مــ طْ م لَّ كُــ ه نــا ِبــ ِط ع ا و إلينـ

ــ واد ا اليــ الب لَّ نــا كُــ ِف واكْ ــاِت ا ِع فَ ــ وار آلف  ع فَ
ــلَّ ( ) صــــــــلى ا علــــــــى حممــــــــد ( ــه وســــ ــلى ا عليــــ  ) م صــــ

ــ ــ ِق واس ا نا ي ر ــا ب ِب أَِغثْن يــاً ح الْ طََّــ ه ي ــ هم ع 
ــ تِم واخ ــ الع م ــ ِب ر ح س ــِسِن وا ى ن ح ــ قْ الع ب ى و م ــ ر ج ع 

ـــ واِهللا الةُ ص ـــ تغ ــ ى ش م ــ ن ــ ه لَ ــ ت ن س احلُ جم ع 
 ع ا شـ ن لـس ا مـا ه حاب الص و ه وآلَــ ر هــ الطُّ د مــ ح أَ

 وبارِكْ علَيهِ وعلَى آله للَّهم صلِّ وسلِّم ا
ِل و د فَ احلبيب خ ر ـ االً حـــ ِهللا اجداً سم أَ نـــشناَ أن و ب ـــ را ان 
ِر و املَـ ايةُ ع باطنـاً ٍني ِحــ يف كـلِّ بأمحـٍد حـيطُ وىل ت و ع ــ يا ان 

 ا انـ ب د ها قَـ د ع سـ ن م ةٌ م ي ِل ح و ةٌ بــ ي و ثُ م ثُــ ألم ا رضــعته أ د قَــ
ــ ــ د قَ ب ش ثُ رت ــةٌ و ــ يب س ي د ــا ا ه ــ لَ أَب أ ٍب ه ع ــ قَ ت ا فَ ه ر ــ ح ا ان
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ــه رح فَ ه ا لَــ نــ قُ اِل خ س ن مل يــ  أَتانـا يثُ ِد ا احلَـ ذَ ِب ى و صطفَ املُ ِب ت

 ا انــ افَ و ن مـ ِب حتــِه ر لفَ ٍني ن ــ ـ ثـ إ لِّ يف كُ ف فَّ خ م اب ذَ الع أَنَّ
ذَ ه ا م فِر الكُ ع ِم فرحـٍة ِب فكيـف ِذ ن فُـ ي الَ ا اٍد ؤـتِإ م ي ـ ما ان 
و ر أت ِل ح ةُ يم ا م ر ِم أت ن ب ِت ا كَـ ر م ح ـ ٍد ما م ـ حي ا ر ـ ألذها ان 

لثَّ ا له در دي كـانَ قد و هـا ابن ِب ي يت ي ب ـ كـيم س باً غ يعانـا ج 
 ا ان ع ب شـ ضا الر وفور م ات ب ب ـ ـ يــ ِب احلَ اَء جــ أنْ ليلــةَ ه لكنــ

و ِت در ــ الن ــاً لب أَ ةُ اقَ ــ و ان  ا ان شـ انَ كَـ ا فَ هـ ت ب ي و د ت ن م س د قَ
هــر ــ ت قَ فْ ِر أَنكَ ه ــ ا و لَّ س م ت ارجأَش ـارجأَح لَـ ع ـ ى ما والن 

س ب انَ ح م أَ ن طَ ن اراً قجأَش أ و ـ ـ ح اراً ج ت ـ صطفَ ي املُ حيى س ب ح ا ان 
ــ ــ ب ر ا يــــ ــ نــــ ــلِّ و لِّ ا صــــ ــاً ائِ م د ســــ  ا انَـــــ ع د إليـــــك ن مــــ يبـــــك ى حب لَــــ ع مــــ

 اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلهِ
ذَ ه قَ ا و د ن ِب احلَ أَ ش ِس ِبـ يـب ٍة ري ر م ٍة ضــي ــ و ــى ا م ــ أَت  ا ان ي ص ِع
ت ــ ر ع ــ اه ع ــ اِهللا ني م ن ــ أد ب ه نسأَح تأديـب ـ الـنيب إح س ا ان 
 ا انـــ و ع ِم وأَمانـــٍة ٍة و تـــ فُ و ٍة ذَا ِعفَّـ ناً ِس حـ م وقاً د ا ص ش ن فَ
ــ ا ِه ذَ ٍة م ــ و جاعٍة ش ــ و ٍر وقُّ ت و ال ٍم اِر كَ م ـ تحتـصي ح س ب ا ان 
ِع د ي األمني و أهِل يف هو الـس ِن ا م ع ألِم ا م ني هـيِم املُ لـه ـ نص ا ان 
ا انــ كَ ام مــ إذ فيهــا اِحل ةَ بــ ي طَ يف أَبـاه زور تـ ألم ا ِه ِبـ ت ب ه ذَ
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فَ صطَ املُ و ِن طْ ى يف ب أتـى د قْـ ها و ِسـ ليِه ع ِمـ ت ـا يِه ِن ِسـ ناآلن 
ا د قَ واهأَت ِح املوت ني فَ هـا جوِع ر ــ حب اه ــ عب لــِب املطَّ د ح ــ نا ان 
س تِني ن افَـ و ـ اِحل اهم فَـ ام ض م ه ع م ال م طْـ الع ف يـِه لَ ع ج ـ نا ان 
طَ خ ب ِب ته ن ت خ يف اخلَ يلٍد و ِس م ِع ـ ـ ال و ِر ش ين ح املُ ِب ازت ـ ِع فَّ شش ا ان 
 ا انـ كَ م و يـاً اِل ع ماً الَ سـ ت ال ن ا هـ الَ ى هلـا آم ولَ املَـ ق قَّ د ح قَ
و لَّ ح م ِل لةً ِك ش احلَ ِع وض أ ـ الْـ ِر ج عبـِة يف الكَ وِد س ـ حـا ثُ يانأَب 
ع ِس ن ِة ع ِل قْ الع و ـ اِحل اِد قَّـ وــ ا جس ب ــ انَ حم ن ــ لَّ عم ــا هانأَعو 

 ا انَـــــ ع د إليـــــك ن مــــ بيبـــــك علــــى ح مــــــاً ائ م د ســــــلِّ و لِّ ا صــــــ نــــــ ب ر ا يــــــ
 اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلهِ

ــ أ و ت ــلُ اه ــ جربي  ن مح الــر د بــ ع ي اٍء ر ِحــ اِر غَــ يف اِهللا وحِي ِب
ــ وض م ثُــ الثَ الــثْ ه أ م ــلَهسأْ ر قْـ اِِ ر ـ ورب ك لَّـ ع ـ إل ا من س ا ان 
 ا نـ الَ ع ِإ ِه ِبـ ر م ؤ ا تـ م ِب صدع ِا نْ أَ اه تـ أَ ا فَ فَـ يف خ ثـاً الَ ا ثَ ع د فَ
 ى وان تـ ي ال نَ الشكور وكَـا هو و هِِ الـصبور لِِربـ هو ى و ذَ َأل ا ر ثُ كَ
م ات ت ِد خ ي ةُ ج أَ و خمِس ـ ـ يف الْ الٍب وطَ ب ـ فَ نياش ت فُ اُء ذَ َأل ا د ـ نا ون 
أ و ِق ى ثَ ت فاً ي فَ ياً اِع د ـ رم أَ ـ ِبالْـ وه ح اِر ج غْ أَ لْ ب ِه وا ِبـ ر الـص ب ي ا ان 
لَ م اِجل ك أَ اِل ب ـ قُ ِب طْ ا الَ قَـ ى فَ تال الَ قَ فَ ا ه ، أَ لْ ب ر ِجـ ت ـا يانقْبالع 
ا انـ ن ِج و خـاً ز ر ب د اه شـ و لُ س الر ه فَ لْ ى خ لَّ ص ى و ولَ املَ ِه ِب ى ر س أََ
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ع ر ِب احلَ ج ي ِإىل ب الس م اِت و ى لَ الع و الع ِش ر الكُ و ِس ر ي أَ ر ـ ى ما والن 

 ا نـ ا ز و م ي ِر الكَـ د لَ ى الب ه د از ِه ِب فَ ٍب ِر ثْــ لي اَء جــ رِة ج اِهل ِبــ واإلذنُ
 ا انــ و ع أَ ه وا لَــ ان كَــ ه اب ح صــ و داً اِهـ ج م و يـاً اِع د راً ش عـ ام قَ أَ فَ
 ا انـ ع م ِإ ر ص البـ نَ الَ يِحـدو لْ ب أَصــواتهم أَتــى ذا ِإ ونَ عـ فَ ر ي الَ
 ا آنــ ر قُ ِه ِل ض يف فَــ ا و لَــ ت د قَـ ذْ ِإ ٍد مـ ح م شأِن ِلـ مـاً ي ِظ ع ت و اً ر د قَ
قَ لَ و د أَ ر ا ِم و ن ِه لِق خ ع باً ج كَـ و قَ م د ش اه د ا وا م ـ حي ذْ َأل ا ر ـ ها ان 
 ا انـ ن ح و ةً بـ ح م ن حـ ع ذْ اِجل و عاً اضـ و ت ا و خ الس و فواً ع و ماً ر كَ
ِم اَء املَ و ـ نب ـ َأل ا ِن يِع اِب ص عـاً اِب ن اجلَ و ي أَ ش ض ـ حباً اِر ى ش ر ـ يا ان 
قَ اِهللا و د ظُ ع م ت م اِج ع أ ز ـ حٍد م فَــ ر ــ املُ ع ه ي من ــن ــ كَ م يب لل ا ان 
قَ لَ و غَ د ز ا س عاً ب ِع و ش رين م ع ـ ـ الص ِر ِب ح قَ الً ا ج ـ دانكْبوا رشا م 
 ا ان س حـ ِإ م ِهـ ا ِب نـ قْ ِحل أَ ب ر ا ي ابٍع تــ ِب و ِه ِب ح ص ِبــ و ِه م ِبــ ِر كْــ أَ

ــ ــ ب ر ا يــــ ــ نــــ ــلِّ و لِّ ا صــــ ــ ائِ م د ســــ  ا انَـــــ ع د ن إليـــــك مــــ بيبـــــك لــــى ح ع ا مــــ
اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ علَيهِ وعلَى آلهِ
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 } الدعاء {

 وصـلِّ , م علَـى سـيدِنا محمـدٍ يف األولـني اللهم صلِّ وسـلِّ , العاملني د ِ رب احلَم
 وصـلِّ , وصلِّ وسلِّم علـى سـيدِنا حممـدٍ يف النبِـيني , وسلِّم علَى سيدِنا محمدٍ يف اآلخِرِين

 على سيدِنا حممـدٍ يف املَـأل األعلَـى إىل وصلِّ وسلِّم , وسلِّم علَى سيدِنا حممدٍ يف املُرسلِني
 . وصلِّ وسلِّم علَى سيدِنا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أمجعِني , يومِ الدين
لقَ و أَ د ش رت ِلن ِت ع م ـ أَ نافُ وص ه ت ي القُ ِي ح لوب ـ ته ي ـ َأل ا جش ج ا ان 
قَ اُهللا و ثْ أَ د ىن ـ فَ ليـِه عـ ما ي ِو ا س ِم ولُ القَ ي ا ن أَو ثَ ونُ كُـ ي ـ نا ان 

 ا ان د حـ ا و نـ ب ر ِة و فْ صـ يِح ِد م ِل ا عـ د د قَـ ِر اِئ ر يف الس با ح ن لِك
ِذ ِإ و ام ت ــ زج ــ ن ــ ه ه ِة د املو ا ِب ا ن ن فَــ ر ــ أَ عِد ي ــ ِر قْ فَ ين ا و ر ــ جا ان 
ــ ِب ني ِل توســ م ا نــ ِهل ِإ العلــي ِد حــ َأل ا ِد اِحــ لو ِل م ــِه ِإ ن  ا انــ ع د لي
م ــ خ ِه اِر ت و ــ ِب ح ــ و ِه يِب ِف ص ِه ي ز ِن ي الو ِإل ا ِه ِبـ وِد ج لـه ح ـ با ان 
ا ي ر ـ بـ نا ا ي ر ـ بـ نا ا ي ـ ربقْ ا فى صطَ املُ ِب ا ن ِجـ أ ا بلن ب د ع ـ وا ان 
ــ ا نـ ر خ ذُ ا ا يـ نـ لَ ت ن ا أَ ن لَ ت ن أَ ِه ِذ يف ه ــد ــ ر خ يف أُ نيا و ال ا ان 
ــ ت الَ و ا بنـ ن ذَ ر ِف اغْ و اَألحوالَ ا ن لَ ح ِل ص أَ ــ خ أَ إنْ ب ر ذْ ؤاِخ ا طان
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و ك ِب لُ اس ن طَ هِج ا يف ن ثَ فى املصطَ ه ب ت ى قَ لَ ع بيـِب احلَ ِم د ـ طَ خا ان 
 ا انـ رع ا ت ضـ الر ني عـ هجٍة يف ب أمحـٍد ةَ لعـ طَ نك ِم ضٍل فَ ا ِب ن ِر أَ

ـ يف كلِّ ِه ِب ط وارباٍل ح ح ـ لَ با ن ِح و ـ الَ بم ن و د ـ وم ن ـ وا االن 
املُ و سِن ح ني و م ـ أَ نج ِنـ اب اَء د ا ن وِق قُ ي احلُ ِو ذَ و ـ أَ البـاً طَ ووص ا ان 
اِض احلَ و رين ـ وياً اِع س يف ج ـ ِع ما ن ا ه ن ح ن ب ي ن ي د يك ـتأن ت ـ را ان 
لقَ و د ر ج و ن فَ اك قِّـ ح ـ قس ؤ ا لن و اس م فَ ِب ع ِل ض ك ا ي ِم س يع د ـ عا ان 
و ان ص ـ ِب رـ نا س طَـ ةَ ن َأل ا ِع ا قَـ يف ِب ه ِض ر اقْ و م لَّ كُ ع م ن ع ـ ادا ان 
انظُ و ا رنِإلي و قِِ اس ا كَـ ن ـا أسنالْه و ِف اش و اِف ع الً اِج ع م ـ رض ا ان 
لَ ِض اقْ و ا احلَ ن ِس واح ِت ا اج ن خ ت م ِع ا ن ن ا دمِت الْم ـ أََ وِل ص ح ن ـ قْ عا بان 
ا ي ر ب و ـ اجمعن أَ ا و ح ـ لَ ابـاً با ن اِر يف د الِف ك ر ـ وِس دا ي ر ج ـ وا ان 
 ا ان ص غْـ ا أَ ب الـص ح ي ِر ت كَ ر ح ا م آلـِه و ِه ليـ ع لِّ ى صـ صطفَ املُ ِب
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